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 خوات ها األخوة واألّيأ

 ه( يف النجف األشرف: من مكتب مساحة السيد )دام ظّل نقرأ عليكم نص ما ورد
 

 الرمحن الرحيمبسم اهلل 

للضغط على من  وسيلة فاعلةاحلراك الشعيب اذا اتسع مداه ومشل خمتلف الفئات يكون  ال شك يف أّن

، ولكن الشرط االساس لذلك هو البلددارة إبيدهم السلطة إلفساح اجملال إلجراء اصالحات حقيقية يف 

عمال شرعًا باإلضافة اىل عدم املسوغ هلذه األعدم اجنراره اىل أعمال العنف والفوضى والتخريب، فانه 

ؤدي اىل احنسار التضامن معها شيئًا وقانونًا ستكون هلا ارتدادات عكسية على احلركة االصالحية وي

اليت أريقت يف سبيل حتقيق اهدافها املشروعة، فال بد من التنبه اىل  ةاليالغبالرغم من كل الدماء  ،فشيئًا

 .من هذه اجلهةميانعوا من حتقيقه منح الذريعة ملن ال يريدون اإلصالح بأن واحلذر من  ذلك

 هيو حتظى بأهمية بالغة،عمال العنف والتخريب أاحملافظة على سلمية املظاهرات وخلوها من  ّنإ  

كما تقع على عاتق القوات األمنية بأن حتمي املتظاهرين  نهاإفمسؤولية تضامنية يتحملها اجلميع، 

بأن  أنفسهمظاهرين على عاتق املتأيضًا السلميني وتفسح اجملال هلم للتعبري عن مطالباتهم بكل حرية، تقع 

قوى األمن  باالعتداء علىويقوموا يف صفوفهم  وايندسيتقمصوا هذا العنوان ون بأ للمخربنيال يسمحوا 

  .ويتسببوا يف اإلضرار مبصاحل املواطنني أو على املمتلكات العامة أو اخلاصة



وتشجيعها على القيام بدورها يف حفظ األمن وتعزيز معنوياتها مساندة القوات األمنية واحرتامها  إّن  

يف تفادي الفوضى  ةعزهؤالء اال ال غنى عنفإنه واجب اجلميع، على الوجه املطلوب واالستقرار 

قيام مبا واإلخالل بالنظام العام، وقد الحظ اجلميع ما حّل ببعض املناطق ملا مل تستطع القوات األمنية ال

يف محاية السلم دور مشهود فقاموا بأن هّب رجال العشائر الكرام  اىل ،يتوقع منها يف هذا الصدد

فلهم كل الشكر والتقدير على ذلك، ولكن ينبغي العمل على أن ترجع  ،االهلي ومنع الفوضى واخلراب

حفظ األمن مسؤولية الرمسية من حتمل القوى األمنية يف مجيع املناطق االمور اىل سياقها الطبيعي 

التصرف ب ازامهتة املنشآت احلكومية وممتلكات املواطنني من اعتداءات املخربني، مع الواالستقرار ومحاي

 املاضية. االسابيعتتكرر مآسي لئال  مبهنية تامة يف التعامل مع كل االعمال االحتجاجية

باملمتلكات من سفك للدماء الربيئة واإلضرار  السابقة األيامخالل كل ما وقع  ـ مرة أخرىـ إننا إذ ندين   

املطالبة حبقوقهم، سلوك السبل القانونية يف املتضررين اىل مجيع ندعو ، اخلاصة واملؤسسات العامة

وفق ما ـ من أي طرف كان ـ قرتف عماًل اجراميًا احاسبة ومعاقبة كل من مبجهزة القضائية األ ونطالب

 حيدده القانون.

 املطالبة باإلصالحاالحتجاجات الستغالل عون الذين يرتبصون بالبلد ويسالتحذير من  هنا ونعيد  

  .قيمه االصيلةال تنسجم مع تنال من املصاحل العليا للشعب العراقي ولتحقيق اهداف معينة 

ها جلميع العراقيني بال اختالف بني أن مناملرجعية الدينية كما نعيد االشارة اىل ما سبق أن اّكدت عليه   

ما وسعها ذلك، وال ينبغي أن يستخدم العامة انتماءاتهم وتوجهاتهم، وتعمل على تأمني مصاحلهم 

لئال حتسب على مجٍع دون  املطالبة باإلصالح ظاهراتتيف ال ةاملشاركاجملاميع من قبل أي من  عنوانها

  .مجع

ا يتطلع مل ًاوفقوضمن املدة الدستورية واعضائها احلكومة اجلديدة  اختيار رئيسأن يتم  ويف اخلتام نأمل  

ت طرفًا يف أي حديث بهذا بعيدًا عن أي تدخل خارجي، علمًا أن املرجعية الدينية ليس اليه املواطنون

 .فيه بأّي شكل من االشكالهلا   دورالالشأن و


